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Præstens ord
For kort tid 
siden var jeg 
ude for en 
meget særlig 
oplevelse i na-
turen. Som en 
tidligere bybo 
kan jeg stadig 
falde i svime 
over synet af 
den fasan-
kok, der bor i 

præstegårdshaven, og lyden af Søren Spætte, 
der hakker vellystigt og ivrigt i den gamle ka-
stanje, og Snurre Snup, der ligger og hviler sig 
i den sidste aftensol i præstegårdshaven. Jeg er 
vild med, at naturen er kommet så tæt på. 
    Da en veninde og jeg stod og snakkede over 
min nye anrettede urtehave i præstegårdsha-
ven – en proces, der stadig er i gang – så spot-
tede min veninde pludselig et rådyr, der stod 
ganske stille som en saltstøtte og stirrede på 
os. Jeg viste hende, hvor jeg ville have tomater, 
men min veninde blev ved med at undre sig 
over, at den blev stående, fastfrosset med blik-
ket vendt mod os. Vi snakkede videre, kiggede 
over mod rådyret og undrede os. Det så virke-
lig underligt ud. Efter et stykke tid trak vi over 
mod skovhaven, og så udbrød min veninde:
    ”Nu går den helt amok. Den hopper rundt 
på marken frem og tilbage.” 
    Vi undrede os, men kort tid efter nede i 
bunden af skovhaven fik vi svar på vores un-
dren. Pludselig rejste der sig et lille rålam på 
sine usikre vakkelvorne lange ben, og den for-
søgte at komme hen til os, mens den udstødte 
sin kaldende lyd – en lyd, som jeg sent vil 
glemme. Vi fik hurtigt benene på nakken for 
at komme væk, mens vi hørte dens vedvarende 
kalden i baggrunden. Pludselig gav det perfekt 
mening, at rådyret stod så stille og stirrede på 
os, som ville den sige:

”Gå ikke ind i skoven, gå ikke ind i skoven, for 
dér ligger mit lille barn.”

Jeg har hverken set eller hørt noget til rådy-
ret eller dets rålam, så jeg tænker, at de har 
det godt. Rålammet har nok været helt ny og 
været født samme formiddag. Lige så skræm-
mende, som det jo var, fordi vi på en måde 
uforvarende var kommet til at forstyrre noget 
natur, på samme måde var det en fortryllende 
oplevelse, der stikker alle naturprogrammer i 
fjernsynet. Den tillidsfulde måde, som det nye 
liv – det lille rålam – mødte os på. Det nær-
mede sig os uden frygt, fordi det ikke vidste 
bedre. Den var nysgerrig eller blot forvirret, 
da den endnu ikke vidste, at mennesker kun-
ne være forbundet med fare. Det tillidsfulde 
rålam kan inspirere os til, hvordan vi menne-
sker kan møde hinanden på. Livet er jo fuld 
af farer, men for at kunne leve må vi møde 
hinanden i tillid og kærlighed, også selv vores 
erfaring måske fortæller os, at vi kan risikere, 
at det er et rovdyr, som vi har foran os. Når 
vi står foran et nyt menneske, så ved vi ikke, 
om han vil os det godt. Men i min mening er 
det vigtigt at holde fast i tilliden, også selv om 
vi oplever, at den bliver brudt igen og igen. 
Det er at være tossegod, men for mig er det et 
adelsmærke.

Jeg tænker tit på tiden efter COVID-19. 
Hvordan vil vi kunne møde hinanden? Forhå-
bentligt vil vi igen kunne mødes uden skræk 
og ængstelighed, men i tillid. Vi vil kunne give 
hånd, krammer og være sammen uden tanke 
på baciller, virus og på, hvornår det er i or-
den at spritte hænder efter et håndtryk. For-
håbentligt er denne fremtid ikke så langt væk 
længere. 
    I skrivende stund går vi en sommer i møde, 
mens folk bliver vaccineret, og Danmark åb-
ner mere og mere op. Kirkelivet med sang og 
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Flagstang i Skellerup

aktiviteter vender tilbage til efteråret, og det 
glæder jeg mig til. Vi følger jo stadig alle ret-
ningslinjer fra kirkeministeriet, og vi gør det 
af kærlighed, fordi vi skal passe på hinanden.
    Dette kirkeblad dækker perioden fra juli og 
frem til Alle Helgen.  Ingen af os ved, hvor-
dan situationen med COVID-19 udvikler sig. 
I dette blad kan I se navnene på årets konfir-
mander, og konfirmationerne vil blive afholdt 
i slutningen af august og starten af september. 
Vores aktiviteter såsom maleaften, smågruppe 

og sangaften, samt kor vil starte op til efteråret. 
Det kan I læse om i bladet.  Der kan komme 
ændringer pga. COVID-19, og de vil løbende 
blive meldt ud på hjemmesiden skellerupel-
linge.dk og på de sociale medier på Facebook, 
nemlig Skellerup og Ellinge Kirker, Os fra 
Skellerup 5540 og Ellinge Fyn (intet salg).

God sommer.

Pernille Skov Vilhelmsen

Træerne ved indgangen til portalen ved Skel-
lerup Kirke var blevet så store, at flaget greb fat 
i dem. Derfor besluttede vi i menighedsrådet 
i oktober måned i 2020 at søge om at få flag-
stangen ind på kirkegården.
    

Midt i april i 2021 fik vi så godkendelse til at 
flytte den. Så nu er vi meget glade for igen at 
kunne flage ved Skellerup Kirke.

Pia Skytthe Pedersen,
kirkeværge.
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Maleaften og  
eksistentielle emner
I foråret var alle vores kirkelige aktiviteter sat i 
bero pga. COVID-19, men nu vil vi i efteråret 
genoptage vores aktiviteter. Vi var klar til at 
starte op med maleaften i september.

Kunne du tænke dig at kaste dig ud i kreativ 
udfoldelse samtidig med, at efteråret folder sig 
ud i de skønneste farver, så er dette måske no-
get for dig.

Maleaften er sammenhængende temaaftener 
over 5 gange med eksistentielle emner. Det er 
livets store og små spørgsmål. Det er, når livet 
er blevet et problem eller når tilværelsen, som 
vi kender den, for en tid er blevet rystet. Det 
kan starte tanker og en undren over livet, der 
kan udvikle os som menneske.
    Hver aften indledes med et kort oplæg om 
emnet, der er nyt hver gang.

Nogle gange kommer et emne bedre ind under 
huden, når man arbejder med farver og svinger 
en pensel. Den spændende samtale opstår bag 
om lærredet.

Der kræves ingen forudsætninger. Maleafte-
nen er en kirkelig aktivitet, der henvender sig 
til personer, som har en glad amatør i maven, 
og som længes efter at springe ud. Det hen-
vender sig også til personer, der finder samta-
ler om livets spørgsmål spændende og har mod 
på at udtrykke det i farver, former og motiver. 
Det er gratis og åbent for alle. Maleaftenen vil 
foregå om tirsdagen ca. én gang om måneden 
kl. 16:30-20:30. Der er plads til 10 deltagere 
på holdet.

Har dette fanget din interesse, og har du lyst 
til at komme med på holdet, så kan du kon-
takte sognepræst Pernille Skov Vilhelmsen for 
at høre nærmere og tilmelde dig.

Pernille Skov Vilhelmsen
Tlf. 21 36 11 18 eller Mail: pesv@km.dk

Besked fra menighedsrådet
I den kommende tid, som løber over somme-
ren og videre over i efteråret, da vil vi stadig 
være underlagt de restriktioner, som kommer 
fra Kirkeministeriet. Det betyder, at der pga. 
arealkravet på 4 kvm pr. person, når der synges, 
kun må være 40 deltagere i Ellinge Kirke og i 
Skellerup Kirke til gudstjenester og til kirkelige 
handlinger, såsom fx vielse og begravelser. Årets 
konfirmationer vil også være underlagt de re-
striktioner, som der vil gælde, når vi kommer 
til august og september. Kirkens ansatte (orga-
nist, kor, kirkesanger, graver og præst) er ikke 

talt med i de max 40 personer i kirken. Der er 
også krav om mundbind, når vi går ind og ud 
af kirken. Det samme gælder i konfirmandhu-
set. 
    Vi må væbne os med tålmodighed og afvente 
situationen, mens Danmark forhåbentligt vil 
åbne mere op efterhånden, som folk bliver vac-
cinerede. Indtil da er det Kirkeministeriets re-
striktioner, der gælder. Vi beklager på forhånd 
de eventuelle aflysninger eller begrænsninger, 
som denne situation med COVID-19 giver.
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Iben Bager Sjødahl Nielsen
Sognepræst i Munkebo Kirke
Tlf. 41 11 05 66. Mail: ibs@km.dk

Pernille Skov Vilhelmsen
Sognepræst i Skellerup og Ellinge Kirker
Tlf. 21 36 11 18. Mail: pesv@km.dk

Sorggruppe for voksne  i Kerteminde Provsti

Smågruppe
Er du optaget af kristne og eksistentielle em-
ner, og vil du gerne i dybden med nogle af de 
kristne begreber, så er en smågruppe måske 
noget for dig.
Smågruppen er et forum, hvor man kan kom-
me i dybden og i fællesskab prøve at finde for-
ståelse for de bibelske tekster. Det er et rum 
med gensidig fortrolighed og respekt, hvor der 
er en fælles nysgerrighed overfor at kunne ud-
forske de bibelske teksters betydning.

Lyder dette spændende, og vil du gerne være 
med i smågruppen, kan du kontakte sogne-
præst Pernille Skov Vilhelmsen for at høre 
nærmere.
Pernille Skov Vilhelmsen
Tlf. 21 36 11 18 eller Mail: pesv@km.dk

Sorggruppen starter op igen efter sommerferien i septem-
ber. Hver gang har en 1 1/2 times varighed. Sorggruppen 
er for alle, der bor i Kerteminde Provsti. Det foregår ved 
Munkebo Kirke og er gratis.

Har du mistet et vigtigt menneske i dit liv, og har du 
brug for at tale med andre om din sorg, så er sorggruppen 
måske noget for dig.

Sorggruppen er et rum, hvor alle i gruppen møder hin-
anden i gensidig forståelse og fortrolighed. Det er et rum, 
hvor man kan få sat ord på sin sorg, og hvor man kan 
spejle sig i hinandens historie. Det er godt for en person 
i sorg at tale med andre i samme situation. 

Vil du gerne være med i sorggruppen eller kender du én, 
som kunne have brug for at komme i sorggruppen, kan 
du ringe eller skrive til én af sorggruppelederne:



6

Fra organistens hjørne
Nu er det snart sommer, og med lyset ser vi 
også lyset for enden af Corona-tunnelen. Vi 
har forsøgt at holde korene i gang, men måtte 
opgive sidste år i november/december. Her 
midt i maj kunne jeg så endelig starte kirkeko-
ret op igen, og de medvirkede Pinsedag første 
gang alle sammen siden nedlukningen. Det var 
ret stort og skønt. Som korleder hjælper det på 
den trykkende fornemmelse og uro i maven, 
det giver, når man konstant er lidt utryg ved 
samværet med andre mennesker. I skrivende 
stund er jeg, dagen efter min første vaccina-
tion, i strålende humør og kan næsten ikke få 
armene ned - bortset fra den venstre, som er en 
smule øm.

I korsammenhæng er det som om, at vi har 
måttet springe en sæson over, og det kan man 
også se på vores program, da der var så mange 

gode ting, som vi ikke fik udført i det forgang-
ne år. 
    Vi tager derfor handsken op og kravler op 
på hesten igen. 
    Således vil kirkekoret arbejde helt normalt 
efter sommerferien, medvirke og gøre gudstje-
nester og koncerter festlige.

Jeg kan varmt anbefale at gå i kirke de dage, 
hvor kirkekoret medvirker. Korets medlemmer 
er nu så trænede, at det i sig selv er en skøn 
oplevelse at høre dem synge, og det løfter vo-
res gudstjenester så meget højere op end, hvad 
man normalt kan forvente i en landbykirke. 
Dette er takket være kormedlemmerne selv-
stændige indsatser med stor hjælp og guidning 
af deres sangpædagog, Kristine Becker Lund.
    Det er jeg og koret rigtig glade for, og vi har 
et fantistisk godt samarbejde og samvær.

I efteråret vil Kirkekoret medvirke ved følgende: 
28. august - konfirmation i Skellerup Kirke kl. 10.00
29. august - konfirmation i Skellerup Kirke kl. 10.00
5. september - Sommermøde i konfirmandhuset med gudstjeneste i Skellerup Kirke kl. 14.00
26. september - Høstgudstjenester i Ellinge Kirke kl. 9.00 og Skellerup kirke kl. 10.30
4. november - Sange for Frihed - fællessangsaften i Ellinge Kirke kl. 19.30
Derudover vil koret også medvirke ved adskillige gudstjenester på onsdage kl. 17.00.

Det store folkekor, Skellinge-koret glæder jeg 
mig til igen at dirigere og synge sammen med. 
Det er virkelig et savn ikke at have den kontakt 
og musikglæde i mit liv. Jeg håber sådan, at 
alle som har sunget i koret vil komme tilbage 
og gerne flere. Jeg forventer at restriktionerne 
er ophævet efter sommerferien, så vi kan gå på 
med fuld musik. 
    Alle kan komme og være med i Skellinge- 
koret. Eneste forudsætning er gå-på-mod, 
sangglæde og ønske om at hygge sig med andre 
i et miljø, hvor vi med godt humør og megen 
latter vil gøre alt for, at musikken skal blive 
så smuk og udtryksfuld, som vi evner uden at 
sætte baren alt for højt. 
    Vi starter korprøverne stille og roligt op tors-

dag den 12. august kl. 19.00-21.30 i konfir-
mandhuset i Skellerup.
    Skellinge-koret medvirker i efteråret ved 
høstgudstjenesterne den 5. september kl. 9.00 
i Ellinge og kl. 10.30 i Skellerup, samt ved 
fællessangsaftenen den 4. november i Ellinge 
Kirke kl 19.30.

Glem ikke at sætte kryds ved den fælles jule-
koncert for korene torsdag den 16. december 
kl. 19.00 i Skellerup Kirke.

Hav en skøn sommer og efterår.

Organist og korleder
Stephan
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Koncerter  
Kristine Becker Lund Trio
Skellerup Kirke.
Torsdag den 26. august kl. 19.30

Kristine Becker Lund Trio spiller varm ryt-
misk musik med iørefaldende melodier. Tri-
oen består af lokale musikere med Stephan 
Kaae på klaver, Steen Munk Jørgensen på 
kontrabas og Kristine Becker Lund på Vokal. 
Trioen opstod i 2017 omkring ønsket fra Kri-
stine, som er professionel operasanger, om at 
synge jazz, pop og folk musik. 
    Trioen har siden holdt adskillige koncer-
ter med kendte numre, som de har lyst til at 
spille og synge.
    Siden starten har gruppen udviklet sig fra 
kun at spille andres numre til også at spille 
egne numre, som er skrevet i det forgange år.
Koncerten i Skellerup Kirke vil derfor være 
en slags premiere, hvor man kan høre mange 
nye sange og tekster med relation til kærlig-
heden, samfundet og det at være menneske. 
Kristine synger det hele med en fantastisk 

indlevelse og en skøn stemme, og Stephan og 
Steen lægger smukke klange og svingende ak-
kompagnement til det hele.
    Vel mødt til en aften fuld af tankevæk-
kende varme sange og skønne klange. 
 
Lidt om baggrunden for den nye musik:
Lige før Coronaen brød ud i december 2019, 
nævnte jeg (Stephan) for min kæreste, An-
nika Hlif, at vi manglede en nytårssang til 
kirkekoret, som de kunne opføre nytårsdag 
i kirken. Det gik ikke mange dage, før ”Jeg 
vil gi’ jer alt det bedste” var skrevet, og jeg 
lavede en melodi til den - også på kort tid. 
Sangen blev opført nytårsdag i kirkerne og 
vel modtaget. 
    Siden da har Annika Hlif og jeg arbejdet 
med tekster og melodier til snart 15 sange, 
som trioen har taget under kærlig behand-

ling. Vi laver musik i rig-
tig mange genrer, og det 
kan derfor være svært at 
beskrive helheden, men 
overordnet er det med 
masser af musikglæde, 
humor og indlevelse.

Vi forventer at indspille 
sangene og udkomme 
med et professionelt al-
bum indenfor en over-
skuelig fremtid. Så hold 
øjne og ører åbne.
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Sange for frihed
Fællessangs-aften i Ellinge Kirke. 
Torsdag den 4. november kl. 19.30
Medvirkende: Skellerup-Ellinge Kirkekor og Skellinge-koret

Nyborg Gospelkor
Ellinge Kirke 
Mandag den 4. oktober kl. 19.30

Nyborg Gospelkor kommer til Ellinge, og da 
det er den første koncert i lang tid, har koret 
glædet sig meget og vil give alt, hvad de har, 
så koncerten kan blive med masser af forry-
gende gospel-musik, både de stille og de hur-
tige numre. Der vil være afstikkere til pop-
musikken, lidt fra Disney-universet og andet 
godt. Gospel-koret bliver som sædvanligt 
akkompagneret af Salmeridderne med Peter 
Shik Sørensen på trommer og Steen Munk 
Jørgensen på bas. Kapelmester og korleder er 
Stephan Kaae. 
    Det bliver helt sikkert en meget glad af-
ten, hvor tilhørerne kan gå hjem med både 
sangglæde og livsglæde. Vi håber på at kunne 

fylde kirken denne aften med musikglade 
mennesker.

Syng-Dansk-Ugen er igen i år i uge 44. Vi 
vil afholde en fællessangs-aften med temaet  
”Frihed” som omdrejningspunkt. Sidste år 
fik vi ikke mulighed for at fejre friheden, og 
derfor vil vi forsøge at gøre det i år. Vi har 
fundet gode sange fra højskolesangbogen, 
fra Salmebogen og andre steder fra, som om-
handler friheden. 

Aftenen vil byde på indslag af Skellinge-koret 
og kirkekoret, som vil synge både kendte og 
ikke helt så kendte sange om frihed. 
    En spændende aften med masser af positive 
sange.
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Mozarts Requiem
Skellerup Kirke
Fredag den 12. november kl. 20.00
Medvirkende: Gloria-kvartetten 

Sangaften
Nu kan vi synge sammen igen i kirken, så derfor vil 
vi fejre det ved at afholde sangaften i efteråret. Vi 
vil  bl.a. synge fra ”100 salmer” og i fællesskab lære 
de dejlige nye salmer. Det er en god anledning til at 
blive fortrolig med de nye salmer. Vi synger en halv 
times tid.

Vel mødt!

Dato for aftensang:
Den 8. september kl. 17 i Skellerup Kirke

Gloria-Kvartetten

Mozarts Requiem

 Rastko Roknic viola,  Ida Lorenzen, violin
Tinne Albrechtsen violin, Kjeld Steffensen cello.

Skellerup Kirke - fredag den 12. november kl. 19.00

Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem fra 
1791 er hans sidste komposition, og det 
hører til et af hans mest berømte og elskede 
værker. Få måneder før sin død fik Mozart en 
bestilling på et værk, der var omgærdet af me-
gen mystik. Han skulle skrive en dødsmesse, 
et såkaldt requiem, til en anonym person, der 
gennem et bud betalte ham fyrsteligt. Myten 
er i dag kendt, bl.a. fordi Peter Schaffer lod 
den være omdrejningspunkt for sit fantasti-
ske skuespil ”Amadeus”, som blev filmatise-
ret i 1984 af Milos Forman. 
    Det specielle ved denne udgave med Gloria-
kvartetten, der spiller på periodiske instru-
menter, er, at Mozarts ”Requiem” præsente-
res her i en version for strygekvartet, lavet i 
1801 af Peter Lichtenthal, og er derfor ikke 
kun uden kor og orkester, men også uden vo-
kalsolister. Alle solo- og korstemmer er kom-
primeret ned til strygeinstrumenternes fire 
stemmer, hvilket skaber en særlig intimitet og 
intensitet. Det geniale er, at vi kan præsentere 

et af musikhistoriens største værker i selv den 
mindste kirke, og det bringer lytterne tættere 
på musikken end i en koncertsal. Tårer, sorg, 
smerte, men også håb kan opleves helt tæt på. 
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Sommermøde
Søndag den 5. september 2021 kl. 14.

Om Coronaen arter sig, har vi sommermøde 
den 5. september 2021. Vi starter som sædvan-
ligt med gudstjeneste i Skellerup Kirke kl. 14.
Herefter vil der være kaffe og kage i konfir-
mandhuset og foredrag. Foredragsholderen er 
denne gang Sarah Arnd Linder.

Sarah er 35 år, datter af en israelsk far og en 
dansk mor. Hun er vokset op i Danmark, 
Schweiz, Frankrig og Belgien. På nuværende 
tidspunkt bor hun i Israel på 14. år.
   Sarah er meget interesseret i konflikten og 
fredsorganisationer i Israel, specielt kvinders 
forhold til konflikten. Hun har lavet et projekt, 
PiP, hvor hun har interviewet ca. 100 kvinder 
for at bevise, at det politiske har en direkte og 
indirekte effekt på kvinders liv i Israel og Palæ-
stina.

Vel mødt!
Menighedsrådet.

Konfirmationer
I år har vi konfirmationer 
på følgende datoer:

Heldagsskolen
Den 28. august 2021 i Skellerup Kirke:
Christian Niel Calape Andersen
Charli Hauge Andersen
Tobias Nygård Andersen
Liam Kock Bennedsen
Mathias Eriksen
William Robin Gross Hansen
Jonas Frøslee Johansen
Josefine Nymand
Magnus Georgi Roed Schønnemann

Konfirmander fra Skellerup
Den 29. august i Skellerup Kirke
Tobias Nørgaard Christensen
Ella Dahl Christiansen
Amalie Katrine Lindholm Christiansen
Mathilde Møllegaard
Magnus Buk Verdier

Konfirmander fra Ellinge
Den 5. september i Ellinge Kirke
Vilhelm Ørbæk Blåsvær
Johanne Christensen
Jessica Gamst
Mads Milland
Stefanie Ricardy Stengaard Nikolajsen
Rasmus Kristoffer Salin
Oliver Spang Skovgaard
Oliver Christian Lindegaard Stahl
Peter Storm Talbro
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Sognepræst: 
Pernille Skov Vilhelmsen
Skellerup Byvej 44, 5540 Ullerslev
Tlf.: 21 36 11 18. Mail: pesv@km.dk

Præstekontor: 
Skellerup Byvej 44, 5540 Ullerslev 

Konfirmandhuset 
Skellerup Byvej 44, 5540 Ullerslev 

Menighedsrådsformand: 
Erik Søgaard  
Pårupvej 57, 5540 Ullerslev. 
Tlf.: 22 79 84 17 

Kirkeværge Skellerup: Ansvar for  
gravsteder på begge kirkegårde.
Pia Skytthe Pedersen  
Pårupvej 3b, 5540 Ullerslev 
Tlf.: 51 34 11 12 

Kirkeværge Ellinge:  
Står for bygninger i begge sogne.
Anders Jeppesen 
Pårupvej 58, 5540 Ullerslev 
Tlf: 40 62 27 54 

Graver: 
Pia Bruun Nau – Tlf.: 30 32 96 25 
Mail: graverskellerupellinge@outlook.dk 

Organist: 
Stephan Kaae – Tlf.: 25 77 31 23 

Kirkesanger: 
Jesper Bech Madsen – Tlf.: 29 27 01 63  

Præstesekretær: 
Lisbeth Andersen – Tlf.: 65 38 32 18
Mail: liand@km.dk 
Henvendelser vedrørende attester,  
navngivning og navneændringer rettes  
gerne til vores præstesekretær. 

www. skellerupellinge.dk

Facebooksider:  
Skellerup-Ellinge Menighedsråd og 
Skellerup og Ellinge Kirker

Deadline på næste kirkeblad: 
8. oktober 2021 
til bente@nordstjerne-petersen.dk

Siden sidst i kirkerne: 
Perioden: fra den 7. december 2020 

Skellerup Kirke: 
Begravede/bisatte:  
Den 6. marts  Ole Peter Borgen Sørensen 
Den 15. maj Kai Egon Bøg 
Den 19. maj Jens Rønning Rasmussen 
Den 21. maj   Lis Margit Sørensen

Vielser 
Den 17. april  Michael Jensen og  
 Aranya Sopradith

Dåb: 
Den 27. marts Johan Mose Hansen 
Den 24. april Valdemar Staal Kuhlmann 
Den 15. maj Marius Møhring Forsberg 
Den 30. maj Lærke Fabricius Kirkegaard Nielsen 
 Kamille Fabricius Kirkegaard Nielsen

Ellinge Kirke: 
Begravede/bisatte: 
Den 3. juni Anna Margit Hansen

Dåb: 
Den 6. juni Ida Tindahl Sejten                     

På grund af den nuværende situation med  
COVID-19 opfordrer vi til, at I løbende holder 
øje med kirkens hjemmeside skellerupellinge.dk 
og annonceringer på de sociale fællesskaber for 
Skellerup og Ellinge på Facebook samt i tilfælde 
af, at der skulle ske ændringer af program og 
planlagte aktiviteter.

Konfirmation i 2022
Det er nu tid til tilmelding til konfirmations- 
undervisning, og det skal ske inden den  
1. august 2021. 
Kontakt: Sognepræst Pernille Skov Vilhelmsen



Gudstjenesteplan og kalender:
Juni:
27. juni – 4. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 9, . . . . . . . . . . . Anne Kathrine Rafn Hauge

Juli:
4. juli – 5. søndag efter trinitatis, Ellinge Kirke kl. 10:30 . . . . . . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
11. juli – 6. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 9:00. . . . . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
18. juli – 7. søndag efter trinitatis, Ellinge Kirke kl. 9:00 . . . . . . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
25. juli – 8. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 10:30. . . . . . . . . Anne Kathrine Rafn Hauge

August:
1. august – 9. søndag efter trinitatis, Ellinge Kirke kl. 9:00 . . . . . . . . . . Anne Kathrine Rafn Hauge
8. august – 10. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 9:00 . . . . . . . Anne Kathrine Rafn Hauge
15. august – 11. søndag efter trinitatis, Ellinge Kirke kl. 10:30 . . . . . . . Anne Kathrine Rafn Hauge
22. august – 12. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 10:30 . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
28. august – konfirmation, Skellerup Kirke kl. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
29. august – konfirmation, 13. søndag efter trinitatis 
Skellerup Kirke kl. 10,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pernille Skov  Vilhelmsen

September:
5. september – konfirmation, 14. søndag efter trinitatis,  
Ellinge Kirke kl. 10,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
5. september – gudstjeneste og sommermøde i konfirmandhuset 
14. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 14, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
12. september – 15. søndag efter trinitatis, Ellinge Kirke kl. 9:00,  . . . . Anne Kathrine Rafn Hauge
19. september – 16. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 10:30,  . . . Pernille Skov Vilhelmsen
26. september – Høstgudstjeneste, 17. søndag efter trinitatis,  
Ellinge Kirke kl. 9 og Skellerup Kirke kl. 10:30, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen

Oktober:
3. oktober - 18. søndag efter trinitatis, Ellinge Kirke kl. 9:00 . . . . . . . . Anne Kathrine Rafn Hauge
10. oktober - 19. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 9:00  . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
17. oktober - 20. søndag efter trinitatis, Ellinge Kirke kl. 10:30 . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
24. oktober - 21. søndag efter trinitatis, Skellerup Kirke kl. 9:00  . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen
31. oktober – 22. søndag efter trinitatis, Ellinge Kirke kl. 10:30 . . . . . . . Anne Katrine Rafn Hauge
 
November:
7. november – Alle helgens dag,  
Ellinge Kirke kl. 17 og Skellerup Kirke kl. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pernille Skov Vilhelmsen


